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Dejme knihám ještě šanci!

Ve středu 15. července 2015 ve 13:00 se naše 
knihovna (Knihovna Václava Štecha ve Slaném) 
stala oficiální součástí projektu Kniha do vlaku. Ani 
jsme nemohli dospat a hned ráno raníčko jsme 
chvátali naše police s knihami zkontrolovat. Bylo vi-
dět, že knihy někdo prohlížel, poté "vypůjčil", a tak 
začaly cestovat. Všechny máme opatřené razítkem 
loga na předsádce a titulním listu, takže uvidíme, 
kam je České dráhy zavezou :o)
Držme si palce.

Zoja Kučerová, vedoucí
Knihovna Václava Štecha  Slaný

Kniha do vlaku 
Původní projekt Městské knihovny Mikulov a ČD

Cílem projektu je umístit do nádražní budovy polici 
s knihami, které si mohou cestující volně půjčovat 
- bezplatně, bez registrace, nezávisle na otevíra-
cí době knihovny. Bude jen na jejich rozhodnutí, 
zda knihu vrátí, přinesou jinou nebo zda věnují do 
knihovny na nádraží více knih, které již sami pře-
četli.
Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/pro-
pagace-cetby-a-knihoven/kniha-do-vlaku-projekt-
mestske-knihovny-mikulov-a-cd-1

Do projektu Kniha do vlaku se chystá ještě letos za-
pojit až čtyřicet měst. 
Na krátký rozhovor s autorkou projektu se může-
te podívat na webu České televize. Vysílán byl dne 
5.8.2015 ve studiu Dobré ráno na ČT2 -
h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z / i v y s i l a -
ni/10435049455-dobre-rano/415236100071076/
obsah/415665-beseda-kniha-do-vlaku.
Podívejte se také na FB stránku projektu - https://
www.facebook.com/knihadovlaku.
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Postřehy z metodických návštěv

Letní služební cesta nás 7. července zavedla do 
Knihovny Eduarda Petišky v Brandýse nad Labem. 
Předem dohodnutá návštěva této knihovny se 
uskutečnila v jeden z prvních tropických dnů letoš-
ního léta, ale příjemné prostředí knihovny a milé 
přijetí paní ředitelkou Věrou Krajíčkovou nám daly 
na tropy na chvíli zapomenout. 
Paní ředitelka pohovořila o spolupráci s městský-
mi zastupiteli, o rekonstrukci a úpravách v knihov-
ně i o svých kolezích knihovnících, pro které měla 
jen slova chvály. Samozřejmě nás provedla celou 
knihovnou. Zaujal nás například koutek s kufříkem 
připravený jako letní dekorace ale také pro inpiraci 
na dovolenou. Opět jsme měli možnost přesvědčit 
se o tom, že i starší prostory, pokud jsou v dobrých 
rukách, mohou nabídnout svým uživatelům oprav-
du pěkná i zábavná místa pro návštěvu a trávení 
volného času. 

Závěrem jsme se pozdravili s milými kolegyněmi 
paní Jaroslavou Fialovou a Míšou Baštěckou a do-
jednali další spolupráci.
Naše cesta pak vedla do Městské knihovny Be-
nátky nad Jizerou. I zde nás čekalo opradvu vřelé 
přijetí. Paní vedoucí Stanislava Čákorová hovořila 
především o malých čtenářích a o akcích, které pro 
ně s kolegyněmi chystají. Samozřejmě i ona nám 
přiblížila spolupráci s místními zastupiteli, mluvila 
o plánech knihovny a také o náročných službách 
v informačních centru, které spádá do působnosti 
knihovny a kde se s kolegy střídají.
Stejně jako v jiných knihovnách i v Benátkách je 
nejkrásnější dětské oddělení. Zde mají pro nejmen-
ší nádherný hrací koutek, který je téměř nepřetrži-
tě „obsazený“.
Byla velká škoda, že jsme nemohli pobýt déle, pro-
tože nás čekala zpáteční cesta. Ale už nyní se těší-
me na další středočeské knihovny.

Eva Šenfeldová, Krajské knihovnické centrum
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Místní knihovna Brandýsek

Díky podpoře Obecního úřadu se v naší Místní 
knihovně Brandýsek podařila příjemná změna pro-
stor pro naše dětské čtenáře. Vytvořili jsme pro ně 
čtenářský koutek, který pojme zhruba deset dětí. 
Dříve byly prostory knihovny méně vyhovující. Bě-
hem léta se chystáme toto místo ještě o kousek 
zvětšit, neboť dojde k výměně posledních starých 
regálů za nové. Jak se nám to zatím podařilo, se 
přijďte sami přesvědčit. Jste srdečně zváni. 

Ve čtvrtek 26. 3. 2015 prošly naše nové prostory 
první zkouškou. Konalo se u nás veřejné čtení pro 
děti z knihy „Bořivoj a blecha Fló“ a bylo určeno pro 
děti ve věku od 5 – 10 let. Čtení se ujala Mgr. Naďa 
Rollová a velmi rychle se s malými čtenáři sblížila. 
Atmosféra byla uvolněná, děti se hned zapojily do 
povídání o knize, do svěřených úkolů se pouštěly 
s neuvěřitelnou energií a k naší radosti se aktivně 
zapojily i maminky. Příjemně strávená hodina s kni-
hou a kamarády byla pro všechny osvěžující a inspi-
rativní. Rádi bychom v této aktivitě pokračovali a 
proto si to vy ostatní nenechte příště ujít.

Irena Pohůtková, Místní knihovna Brandýsek

Prvňáčkové povýšeni na čtenáře

Ve středu 24. 6. 2015 proběhlo slavnostní uvede-
ní zdejších prvňáčku ZŠ Brandýsek do řad čtenářů. 
Obřad proběhl v zasedací síni OÚ Brandýsek. Prv-
ňáčků bylo 26 a jejich rodiče a příbuzní zaplnili tyto 
prostory až po okraj.
V 17 hodin začal celý ceremoniál. Děti vstoupily za 
zvuků kočičí písně a paní učitelka Mgr. Zounková 
všechny přivítala a představila zástupce jednotli-
vých organizací. Za OÚ byl přítomen starosta Jiří 
Veselý, za ZŠ ředitelka Mgr. Martina Čermáková a 
zástupkyně Mgr. Jitka Kučerová, za knihovnu Irena 
Pohůtková a za kulturní komisi Gabriela Léblová. 
Pak už nic nebránilo soustředit se jen na naše prv-
ňáčky. Paní učitelka shrnula celý školní rok. Pochvá-
lila děti, jak byly pilné a šikovné. Nato děti ukáza-
ly, co už dovedou a umějí. Předvedly pásmo plné 
básniček a říkanek, za což byly odměněny velkým 
potleskem nás dospělých. 
Potom už přišel čas na odměnu. OÚ společně  

s knihovnou a kulturní komisí připravily pro děti 
malý dárek v podobě knihy od Karla Čapka – Dá-
šenka, zdarma průkazku do knihovny na celý rok a 
diplom jako ocenění za jejich celoroční snahu.
Celá akce byla příjemným zakončením prvního škol-
ního roku, a teď už je rozhodnutí o tom, na jakou 
čtenářskou cestu se vydají, na samotných dětech. 
Naše knihovna je připravena býti jim maximálně 
nápomocna při tomto rozhodování.

Irena Pohůtková, Místní knihovna Brandýsek
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Knihovnická hesla z TDKIV

Anotace
Redukovaný text stručně charakterizující obsah 
dokumentu a popř. informující o autorovi, zaměře-
ní, vědecké nebo umělecké hodnotě dokumentu. 
Anotace může mít vysvětlující nebo doporučující 
charakter a obsahovat informace převzaté z jiných 
dokumentů. Funkce anotace je především signální 
(upozorňuje na existenci anotovaného dokumen-
tu). Ve spojení s bibliografickými záznamy ano-
tovaných dokumentů se anotace publikují např. 
v nakladatelských a knihkupeckých katalozích,  
v anotovaných bibliografiích apod. Podle charak-
teru zpracování lze vydělit informativní, doporu-
čující, textologickou, analytickou, skupinovou, bib-
liografickou, nakladatelskou, redakční a autorskou 
anotaci.

Zdroj:
ŠVEJDA, Jan. Anotace. In: KTD: Česká terminologic-
ká databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 
[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 
2015-07-16]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?-
func=direct&doc_number=000001780&local_ba-
se=KTD.

Abstrakt / referát 
Redukovaný text, který bez doplňkových nebo 
hodnotících informací charakterizuje obsah doku-
mentu. Základními vlastnostmi referátu jsou výs-
tižnost, přehlednost, jasnost, stručnost, přesnost, 
objektivnost a čtivost. Referát je formulován v při-
rozeném jazyce – obvykle ve větách, někdy však jen  
v heslovité podobě, telegrafickým stylem. Referát 
může používat textových formulací z referovaného 
dokumentu, ale jako celek je formulován nově. Ve 
spojení s bibliografickými záznamy referovaných 
dokumentů se referáty publikují v referátových pu-
blikacích (např. referátové bibliografie, referátová 
periodika apod.) Podle charakteru zpracování lze 
vydělit informativní, indikativní, kritický, modulár-
ní, analytický, monografický, přehledový, výběrový 
a autorský referát.

Zdroj:
ŠVEJDA, Jan. Referát. In: KTD: Česká terminologic-
ká databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) 
[online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 
2015-07-16]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?-
func=direct&doc_number=000001770&local_ba-
se=KTD.

 

O knihách a čtenářích

„Je velký rozdíl mezi nedočkavým člověkem, který 
chce číst knihu a unaveným člověkem, který chce 
nějakou knihu na čtení.“ 

Gilbert Keith Chesterton (29. května 1874 –  
14. června 1936) – anglický spisovatel. Jednalo se 
o autora románů a detektivek, literárního a spo-
lečenského kritika a diskutéra, novináře, esejistu, 
básníka, historika, dramatika, křesťanského mysli-
tele a zastánce katolicismu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Keith_
Chesterton
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Polabská vrba 
Knihovna Eduarda Petišky

Ptáte se, co má polabská vrba společného s knihov-
nou? Odpověď naleznete v tomto článku. Jedná 
se o název literární soutěže určené „těm, kteří se 
cítí být seniory.“  Soutěž je součástí projektu, který 
Knihovna Eduarda Petišky ve spolupráci s městem 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav poprvé vyhlá-
sila v roce 2013. Projekt nazvaný Napiš svůj příběh, 
zachyť svou vzpomínku vznikl na základě setkává-
ní seniorů (nejen klientů) v Domě s pečovatelskou 
službou ve Staré Boleslavi. Účastníci pravidelných 
schůzek rozmlouvali o své minulosti, sdíleli vzpo-
mínky na dětství, mládí, sdělovali si navzájem své 
každodenní příběhy, které nejednou ilustrovaly 
celospolečensky významné historické události.  Cí-
lem uvedeného projektu je shromažďování těchto 
vzpomínek a jejich zachycení v písemné (později i 
audiální) podobě.  

V prvním ročníku jsme se obrátili na pamětníky 
z našeho regionu a písemně byly zaznamenány 
vzpomínky na město a jeho okolí. Mnohé z nich 
měly kromě vypovídající hodnoty i hodnotu lite-
rární. Z tohoto důvodu byl ve druhém ročníku pro-
jekt obohacen o literární soutěž s názvem Polab-
ská vrba. Součástí názvu je vrba jako symbol klidu, 
inspirace, možnosti svěřit své zážitky, tajemství, 
pocity. Přídavné jméno polabská propojuje soutěž  
s regionem, ve kterém vznikla. Od roku 2014 není 
možnost zapojit se do projektu formou soutěžní-
ho či nesoutěžního příspěvku omezena regionálně, 
účastnit se mohou senioři z celé České republiky. 

Soutěž je každoročně vyhlašována v březnu – 
Měsíci čtenářů a příspěvky musí být odeslány do  
14. května (výročí narození Eduarda Petišky). Již 
druhým rokem zasílají senioři z celé republiky svá 
literární díla a dílka většinou prozaického charakte-
ru, není však nouze ani o příspěvky z žánru poezie. 
Přispěvatelé mohou vedle soutěžních prací přispět i 
nesoutěžními vzpomínkovými a pamětnickými tex-
ty. Každoročně je vyhlašováno ústřední téma, které 
přispěvatelé mohou, ale nemusí, využít. V loňském 
roce byla hlavním mottem Kniha mého života,  
v letošním Historky ze školních lavic. V příštím roce 
bude literární soutěži dominovat téma Jak jsme si 
hráli. Toto rozhodnutí učinila již letos odborná po-
rota, v níž zasedají zástupci knihovny a městského 
úřadu a která je doplněna významnou regionální 
osobností. Úkol poroty bývá vždy nelehký.  Příspěv-
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Vybráno pro vás
... ředitele a vedoucí knihoven

„Potřebujete, aby lidé kolem vás dělali to, co od 
nich očekáváte? Svazek klíčů ke dveřím lidské mo-
tivace vám poskytne již třetí vydání úspěšné kníž-
ky Tajemství motivace. Uznávaný autor přichází se 
šesti novými pravidly motivace a nově se zabývá 
vztahem motivace a manipulace. Kniha přináší uni-
verzálně platná pravidla motivace stejně jako vliv 
konkrétních situací, povahy prostředí a lidských 
osobností na motivaci. Dozvíte se, jak zjistit, který 
vliv v konkrétní situaci dominuje, a jak toho využít 
k motivaci. Odhalíte, jak fungují vztahy mezi růz-
nými motivačními typy lidí v různých motivačních 
situacích - například při zvládání emocí, vyjedná-
vání, zadávání úkolů, řešení konfliktů nebo hodno-
cení lidí.“

Zdroj: http://news.neziskovky.cz/ (07 léto 2015)

PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace: jak zařídit, 
aby pro vás lidé rádi pracovali. 3., rozšířené vydá-
ní. Praha: Grada Publishing, 2015, 159 stran. ISBN 
978-80-247-5515-1.

 

ků dochází kolem padesáti a vybrat z nich jen ně-
kolik nejlepších je vskutku těžké.  Vyhrávají všichni, 
kteří píší, oceněni jsou jen někteří. 
Jsou udělovány tyto následující ceny: Cena za li-
terární tvorbu, která hodnotí úroveň literárního 
zpracování, Cena za téma roku hodnotící zpraco-
vání zadaného tématu. Zvláštní cenou porota oce-
ňuje např. výjimečný přístup k životu či výjimečnou 
vzpomínku. Další cenou je Cena pro tým, kterou 
podvakrát získali klienti Domova pro seniory Háje  
v Praze 4. V tomto domově pracuje literárně drama-
tický kroužek pod vedením paní Danuše Tučkové.  
Vybraná tvorba členů této skupiny byla zaslána do 
soutěže a podvakrát si zasloužila zvláštní ocenění. 
Vzhledem k tomu, že vítězové nemohli převzít di-
plom a cenu v knihovně, navštívili jsme společně se 
zástupci města Domov pro seniory Háje. Setkání se 
zúčastnili všichni členové kroužku společně s vede-
ním domova seniorů. Kolektivu byl předán diplom, 
jednotlivcům pak sborník vydaný naší knihovnou. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže je každoroč-
ně pořádáno koncem června v Knihovně Eduarda 
Petišky. Letos se uskutečnilo 29. června. Setkání má 
již svou ustálenou podobu. Hostiteli jsou pracovní-
ci Knihovny Eduarda Petišky, hosty bývají zástupci 
města a členové poroty. Z řad představitelů města 
letos přijal pozvání místostarosta města Mgr. Petr 

Kváča, vedoucí oddělení sociálního zabezpečení 
paní Jana Nosková a pracovnice Domova s pečo-
vatelskou službou paní Jarmila Viplaková. Předsed-
kyní poroty byla ředitelka Oblastního muzea Pra-
ha-východ Mgr. Hana Závorková, členy knihovníci 
a zástupci města. Nejdůležitějšími hosty jsou však 
účastníci soutěže, kteří se sjíždějí z celé republiky. 
Letos urazili nejdelší cestu senioři z Brna či Přelou-
če. Součástí programu je předávání cen a četba 
ukázek z vítězných prací. Celý program je doplněn 
příjemnou hudbou, kterou již podvakrát zajišťovala 
čelákovická hudební skupina Lahoda. Na závěr se-
tkání je ponechán prostor pro popovídání, výměnu 
vzpomínek, posezení u kávy, čaje a drobného po-
hoštění. Těm, kteří se nemohou z důvodu pokro-
čilého věku, invalidity či jiné indispozice vyhláše-
ní výsledků zúčastnit osobně, je diplom společně  
s cenou zaslán poštou. 
Více o projektu se dozvíte a vítězné příspěvky na-
jdete na http://www.knihovna.brandysnl.cz/cs-CZ/
akce/polabska-vrba. Pokud budete mít zájem o za-
pojení čtenářů vaší knihovny či obyvatel obce do 
dalšího ročníku soutěže, napište na info@knihov-
na.brandysnl.cz a my vám včas zašleme propozice. 
                

Mgr. Věra Krajíčková,  
ředitelka Knihovny Eduarda Petišky
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Návštěva v Ratíškovicích na Slovácku

V letošním roce jsem byla na dovolené na jižní Mo-
ravě – v kraji vína. Protože mne vždy zajímá, kde 
se v daném regionu nachází knihovna, vzpomněla 
jsem si na Knihovnickou dílnu v loňském roce, kde 
mne velmi zaujala prezentace paní knihovnice z Ra-
tíškovic na pomezí Moravy a Slovenska. Rozhodla 
jsem se, že se do Ratíškovic podívám.
Přivítala mne milá paní ing. Marie Škorpíková. 
Knihovna získala cenu Knihovna roku 2012. Budo-
va, v níž se nachází, prošla zdařilou rekonstrukcí. 
Najdeme zde internetové centrum s pěti stanicemi. 
Paní knihovnice připravuje řadu zajímavých akcí – 
například počítačové kurzy pro seniory, semináře, 
autorská čtení, besedy o cestování. Počet čtenářů 
stále vzrůstá. Knihovna se stala nedílnou součástí 
společenského dění v krásné vinařské obci.

Vladimíra Dörflerová, metodik regionu Kladno
Krajské knihovnické centrum

fotografie: Vladimíra Dörflerová

Knihovna Ratíškovice – http://www.ratiskovice.
knihovna.cz/

Naše bezpečnost na internetu 

Chraňme své soukromí, svoje účty (nejen ty finanč-
ní) a buďme zodpovědnými uživateli internetu. Do-
poručujme takové chování také čtenářům a uživa-
telům našich knihoven.
Přečtěte si krátký článek obsahující top 5 doporu-
čení pro tvorbu bezpečného hesla na internetu. 
Najdete jej na http://www.saferinternet.cz/aktua-
lity/539-ach-ta-hesla.html.

V přízemí buštěhradského zámku otevřeli 
knihovnu

„Původně si Buštěhradští chodili půjčovat knihy do 
kulturního centra. Nyní mají obyvatelé knihovnu a 
městský úřad pod jednou střechou...
V knihovně se dále nachází informační centrum. 
Díky přestěhování mají nyní čtenáři k dispozici vět-
ší prostory. Navíc mohou návštěvníci nově využít 
také venkovní posezení...“

Celý článek si můžete přečíst zde: http://kladensky.
denik.cz/zpravy_region/v-prizemi-bustehradske-
ho-zamku-otevreli-knihovnu-20150717.html
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Připravujeme se na Týden knihoven 2015
Zažijte knihovnu jinak

V letošním roce proběhne ve dnech 5. – 11. října 
již 19. ročník akce Týden knihoven, kterou pravidel-
ně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků (SKIP). Své akce zaregistrujte nejpozději do  
20. září. Zapojit se můžete i do společných aktivit. 
Jsou to:
1. Maraton čtení – 5. ročník,
2. Velké říjnové společné čtení s jubilanty, 
3. MARK 2015  cena SKIP,
4. Knihovna roku 2015 – cena MK ČR,
5. Městská knihovna roku 2015 – cena SKIP.

Zdroj: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce
-skip/tyden-knihoven

Knihovna Kolín čte dětem v nemocnici

Nový projekt dětského oddělení Městské knihov-
ny Kolín odstartoval v květnu tohoto roku. Během 
krátké doby se stal oblíbený nejen mezi malými pa-
cienty, ale i jejich rodiči. Jde o pravidelné čtení po-
hádek a příběhů dětským pacientům na lůžkových 
odděleních nemocnice.
„Dětský úsměv je mi největší odměnou“, říká au-
torka projektu Klára Lukášková, vedoucí dětského 
oddělení Městské knihovny Kolín. Zároveň dodává, 
že projekt Knihovna Kolín čte dětem připravila jako 
novou aktivitu ve spolupráci s Oblastní nemocnicí 
Kolín, a.s. „Nemocnice mi vyšla maximálně vstříc, 
jsem za to velmi ráda. Mým cílem je vzbudit zájem 
dětí o čtení knih a navodit takovou atmosféru, že 
alespoň na chvíli zapomenou na důvody svého po-
bytu v nemocnici. Samozřejmostí je individuální 
přístup a respektování zdravotního stavu. Je to pro 
děti velmi těžké a tato malá pomoc je to nejmenší, 
co pro ně mohu udělat. Děti jsou skvělé, spolupra-
cují, vyptávají se, povídáme si o obsahu pohádek a 
pronikáme do příběhů. Je radost sledovat jejich za-
ujetí. Často se probouzí i zájem maminek o knihov-
nu, kam samy chodily jako děti.
Do budoucna bych ráda rozšířila počet hodin, kdy 
čteme dětem a využila bych tak nabídky dobrovol-

níků z řad studentů a rodičů, kteří se mi hlásí. Mají 
chuť pomáhat a to je skvělé. Od září připravuji dal-
ší aktivity a samostatné stránky dětského odděle-
ní na facebooku. Čtenáři zde najdou krom jiného i 
informace o knižních novinkách a připravovaných 
akcích.
A co bych vzkázala dětem v nemocnici? Malým pa-
cientům bych popřála brzké uzdravení a ať jsou co 
nejdříve doma. Budu ráda, když se někdy přijdou 
podívat na mne do knihovny v Husově ulici 69.
Děkuji Simoně Čálkové, vrchní sestře, lékařům a 
sestřičkám dětského oddělení nemocnice za vstříc-
nost a spolupráci.

     
Klára Lukášková, vedoucí dětského oddělení  

Městské knihovny Kolín

A více o kolínské knihovně

FB profil Městské knihovny Kolín - https://www.
facebook.com/mestskaknihovna.kolin.
Zasílání novinek - rádi bychom své čtenáře a příz-
nivce upozornili, že pokud máte zájem dostávat ak-
tuální informace a novinky o událostech a akcích  
v MěK Kolín, neváhejte se přihlásit o odběr na adre-
se propagace@kni hovnakolin.cz.

Zdroj: http://knihovnakolin.cz/.
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Knihovna pro děti a mládež

Webík pro dětské čtenáře Krajské vědecké knihov-
ny v Liberci rozhodně stojí za pozornost. Děti zde 
najdou kromě informací o knihovně samotné také 
upozornění na novinky ve fondu (rozdělené na be-
letrii a naučku), informace o literárních a výtvar-
ných soutěžích a literárním klubu a spoustu tipů na 
čtení. 
I my se můžeme inspirovat řadou zajímavých od-
kazů na další dětské weby. Najdeme je na http://
www.kvkli.cz/deti-odkazy-na-detske-weby.html.

 

Výtvarná soutěž se Čtyřlístkem

Městská knihovna Kolín vyhlašuje výtvarnou sou-
těž pod záštitou místostarosty města Kolína Mi-
chaela Kašpara. Tématem soutěže je Čtyřlístek a 
jeho přátelé v Kolíně. „Dobrodružné zážitky nejen 
Fifinky a jejích kamarádů, ale i Poldy a Oldy, Mor-
gavsy a Morgany, Anči a Pepíka, pana Semtamťuka 
a dalších vás mohou inspirovat. A pokud Vám tato 
jména nic neříkají, přijďte se inspirovat k nám do 
knihovny.“
Místo a termín odevzdání je do 30. října 2015 na li-
bovolné oddělení Městské knihovny Kolín. Přijímá-
ny budou pouze plošné práce v libovolné technice, 
tj. kresba, malba, grafika, koláž, na maximálním 
formátu A3. Soutěžící mohou odevzdat do soutěže 
pouze jeden zpracovaný námět.                               
Soutěžní práce je třeba označit jménem a příjme-
ním, je třeba napsat bydliště, věk, školu, třídu, ná-
zev práce a kontaktní e-mail.
Vítěze jednotlivých kategorií vybere odborná po-
rota. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhne 28. 11. 2015 v 11.30 hod. ve výstavním sále 
Městské knihovny Kolín a bude spojeno s výstavou 
soutěžních prací.

Zdroj: http://knihovnakolin.cz/ 

Knihy ilustrované Kamilem Lhotákem  
z fondu SVK v Kladně

V Malé galerii Středočeské vědecké knihovny  
v Kladně se koná výstava ve spolupráci se Spolkem 
přátel Kamila Lhotáka – spkl z. s. Představuje vy-
brané Lhotákovy ilustrace z knih pro děti i dospělé, 
které se nachází ve fondu SVK v Kladně.
Kamil Lhoták (1912 – 1990), jeden z našich nejvý-
znamějších ilustrátorů, měl blízký vztah ke Kladnu 
a jeho okolí. I tento fakt má výstava reflektovat.
Vernisáže se zúčastnil Lhotákův syn Kamil Lhoták. 
Celou akci zaštítil Ing. Zdeněk Štefek, radní pro ob-
last kultury a památkové péče SK.
Vernisáž se konala 26. srpna 2015 od 17:30. Vý-
stava bude k vidění až do 6. října 2015 v otevírací 
době knihovny.

Zdroj: http://www.svkkl.cz/.
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Děkujeme za Vaše příspěvky a těšíme se na nové zprávy od Vás!

Tento bulletin a jeho předchozí čísla najdete na http://www.svkkl.cz;
kontakt: senfeldova@svkkl.cz, tel. 721 632 373; liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079

Návštěva v sedlčanské knihovně

Už na první pohled upoutá nová fasáda, barvy a 
„potkávací zeď“. Tak nyní vypadá Městská knihov-
na Sedlčany. Nedávno prošla rekonstrukcí, dočkala 
se nových rozvodů, malování i nových plastových 
oken. 
A jak jsme se dozvěděli při naší srpnové návště-
vě, právě okna přinesla problémy, se kterými 
se nepočítalo. Prozradila nám to paní ředitelka 
Blanka Tauberová. Velikost a váha oken znemož-
ňuje jejich bezpečné otevírání a větrání. Pro-
story knihovny jsou bez klimatizace a proto je  
v období letních veder velmi nepříjemné pro čte-
náře i knihovníky zde pobývat delší dobu. Náprava 
tedy bude nutná a věřme, že opravdu přijde, jenže 
do té doby okna musí zůstat zavřená.
Ale řekněme si raději ty příjemně pozitivní zprávy.
Sedlčasnká knihovna je dlouhodobě velice úspěšná 
ve vyhodnocování výkonu a kvality činnosti kniho-
ven metodou benchmarkingu. Pravidelně vyhrává 
soutěže Městská knihovna roku (1.místo v letech 
2010, 2012, 2013, 2014 ve své kategorii). Za léta 
2014 a 2015 získala také cenu OKnA.
Knihovna pořádá pro čtenářskou veřejnost veliký 
počet aktivit. Pořádá pravidelné výstavy výtvar-
ných prací a vede databázi výtvarných škol v ČR.  
V knihovně a spolu s ní pracuje komunitní centrum 
Lukáš, jenž bylo otevřeno v říjnu 2007 a vyvíjí různé 

typy činnosti – od přednášek, přes klubovou čin-
nost až k výukovým programům.
Od ledna 2014 knihovna půjčuje svým čtenářům 
čtečky elektronických knih, od července téhož roku 
půjčuje rovněž elektronické knihy. Od loňského 
prosince má knihovní systém Tritius. Od 1. ledna 
2015 sedlčanská knihovna změnila status a je pří-
spěvkovou organizací města. Jak je vidět, stále se 
zde něco děje a vždy ve prospěch čtenářské veřej-
nosti. Držme knihovně a jejím pracovníkům palce i 
nadále! 
Další informace o knihovně najdete na http://www.
knihovna-se.cz/ nebo na Facebooku - https://goo.
gl/3kSXso.


